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POLÍTICA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO 

 

A Política Municipal de Prevenção à Criminalidade tem como foco a 
intervenção direta em fatores sociais relacionados à violência e à 

criminalidade. Nesse sentido, a Diretoria de Prevenção à Criminalidade, da 
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção desenvolve um conjunto de 

ações de articulação comunitária e institucional em territórios de alto índice 
de vulnerabilidade e violência, a fim de evitar ou reduzir violências, buscando 

uma maior sensação de segurança para os indivíduos. 
 

São Premissas do trabalho: prevenir a violência no ciclo de vida as 
populações mais afetadas pela criminalidade violenta; desenvolver ações de 

prevenção nos territórios com grande concentração de desvantagens 
sociais; contribuir para emancipação de sujeitos em 

situação de violência ou violação de direitos. 
 

Para definir a área de atuação, seguimos as orientações de subdivisão 
territorial sugeridas pela gestão compartilhada da PBH, utilizando o indicador IVJ BH 
(Índice de Vulnerabilidade Juvenil) que evidencia a situação dos jovens de Belo 
Horizonte, principalmente, no 

que diz respeito à exclusão social e às situações de Risco. 
 

A partir do IVJ priorizamos nossa atuação no Território L4 (Alto Vera Cruz, 
Granja de Freitas e Taquaril), apontado como o território de alta vulnerabilidade 
juvenil, em relação aos demais territórios da cidade. 

 
É nesse esforço que o Projeto Territórios de Prevenção tem se debruçado, 

apostando em uma leitura do território a partir do ambiente escolar, no 
exercício de construção de vínculos com a comunidade, suas potencialidades 

e seus desafios. 
 

Por isso, enquanto processo inicial, definimos as Escolas Municipais Fernando 
Dias Costa, Dr. Júlio Soares e Israel Pinheiro, localizadas no território L4, como 

nossas principais parceiras , tendo em vista a crescente ocorrências de 
violências. Dessa forma, participamos efetivamente no estudo e 

acompanhamento das ocorrências e fenômenos das violências comunitárias 
e na elaboração de material analítico fundamentado no processo histórico e 

nas dinâmicas próprias de cada comunidade. 



 
 
 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS TERRITÓRIOS 
PRIORITÁRIOS: 

 
a. Diagnóstico local participativo em parceria com Faculdade de Políticas Públicas 
da UFMG; 
b. Curso de gestores (três encontros comunitários ) 
c. Plano local de prevenção social à violência e criminalidade 
d. Oficinas educativas com jovens e mulheres em escolas com alto índice de violência; 

 
Além dessas ações, realizamos em âmbito municipal o acompanhamento de jovens atendidos 
pela Rede de Proteção do Hospital João XXIII; apresentamos à cidade o Relatório Municipal 
sobre Prevenção à Letalidade Juvenil ; junto ao Ministério Público realizamos uma formação 
com 36 Guardas Municipais para atuação em Justiça Restaurativa e mediação de conflitos no 
ambiente escolar; e participamos do GT Segurança nas Escolas, que congrega esforços entre 
a GCMBH, a SMSP e a SMED para ações preventivas e mitigação de violências nas dependências 
escolares e seu entorno. 



PROJETO TERRITÓRIOS E 
TRAJETÓRIAS 

 
O Projeto territórios tem por objetivo atuar em espaços 
com altos índices de vulnerabilidade e violência na/pela 
cidade. Suas ações buscam reduzir a sensação de 
insegurança e interferir nos fenômenos próprios de 
produção dessas violências, tanto no ambiente escolar 
como em seu entorno. 
Dentre as ações, prevê a articulação e constituição de 
redes locais de proteção social; otimização de espaços 
comunitários; e um olhar mais qualitativo, tanto grupal 
quanto individualizado, sobre a oferta das políticas 
convencionais, diante das aspirações e demandas que são 
próprias de cada realidade; além do acompanhamento de 
trajetórias com maior risco de violência letal. Além disso, o 
projeto produz estudos sobre a condição vivida nos 
territórios e desenvolve planos locais de prevenção social 
à violência e ao criminalidade, junto à comunidade e poder 
público. 

 
 
 

Constitui-se como público alvo destas ações, os 
sujeitos jovens, entre 12 e 29 anos, além de mães e 
familiares desses jovens, que são as populações 
mais afetadas pela violência letal nos últimos anos. 
Sendo que esse projeto propõe intervenções nos 
microterritórios prioritários da PBH para execução 
da política de prevenção, que são: L4 72,6 - O3 60,2 
- B4 59,4 - VN2 58,6 - CS3/ CS4 57,6 – N4 57,2 - NE1 
51,5 - NO4 49,2 – P[1]. 

 
[1] Dados e especificações dessas microrregiões da 
PBH podem ser consultadas no IVJ no site 
https://monitorabh.pbh.gov.br/. 



PROJETOS MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO 

SOCIAL À CRIMINALIDADE 



 

 

PROJETO 
TREINANDO PARA A 
VIDA 

 
 
 

Este projeto é desenvolvido em parceria 
com a GCMBH em escolas com alto índice 
de violência e promove atividades 
educativas nas modalidades de futsal, cross 
training e danças urbanas, além do 
acompanhamento de trajetórias. Visa 
qualificar e restabelecer vínculos entre a 
escola, os jovens, a GCM e a comunidade, 
tendo como premissa o fortalecimento 
desses vínculos e o processo grupal como 
fatores de proteção. Atualmente essas 
ações estão sendo desenvolvidas nas 
Escolas Municipais Israel Pinheiro, 
Fernando Dias Costa e Doutor Júlio Soares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: Em 2019 foram atendidos 40 jovens das escolas 
Municipais Israel pinheiro e Doutor Júlio Soares. Neste 
processo, foram realizadas 5 atividades externas com 
Participação em jogos escolares municipais, torneios 
interinstitucionais e programas de mídia. 

 



PROJETO 
AURORA 

Resultado de um chamamento 
público, é um dos projetos centrais da 
SMSP em parceria com a OSC 
Arebeldia, selecionada por meio de 
edital público. A parceria prevê ações 
pontuais e continuadas para o 
acompanhamento de trajetórias de 
jovens e suporte às ações de 
promoção e proteção da vida 
de sujeitos mais afetados pela 
violência na Regional Leste 4 (Alto Vera 
Cruz, Taquaril e Granja de Freitas). Essa 
experiência servirá de piloto para outras 
comunidades. 

 

 

 
 

 
Resultados: Em 2019 foram atendidos 
72 jovens pelo Projeto Aurora; 80 encontros de 
orientação social (11 jovens em situação de risco 
acompanhados de forma continuada pelo projeto 
Aurora); 4 oficinas de percurso de vida; 2 oficinas de acesso 
à cidade; 2 oficinas de empoderamento feminino; 1 
oficina de quadrinhos; 1 oficina de prevenção à violência 
em redes sociais; 



PROJETO DE 
EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Este primeiro projeto foi desenvolvido pela 
Associação Imagem Comunitária (AIC) e tem 
como objetivo promover o protagonismo 
juvenil através de oficinas formativas de 
educomunicação, em três linguagens principais: 
artes gráficas, fotografia e audiovisual. 

 
Essa parceria tem como proposta desenvolver 
transformações positivas nas escolas e 
comunidades a partir dos próprios 
estudantes. Com isso são realizados 
laboratórios de fotografia e áudio, com 
suporte do Plug Minas, para promover 
experimentações e produções. Estamos com 
um edital em finalização para continuidade 
desta frente de atuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: Participaram da oficina 30 
jovens, estudantes da Escola Municipal 
Fernando Dias 



SMC e FAN BH. 

 

GRUPOS OPERATIVOS 
COM MULHERES 

Essas iniciativas têm por objetivo mobilizar 
mulheres que precisam de suporte no 
sentido da violação de direitos em suas 
vivências ou em circunstância da trajetória de 
seus filhos e netos, num contexto de 
Naturalização da violência em seus 
territórios. É um dos projetos estratégicos da 
SMSP, com articulação inicial nos bairros 
Taquaril, Alto Vera Cruz e Granja de Freitas 
para criar condições de escuta e promoção 
dessas mulheres, seus lutos e lutas, 
compreendendo as situações de violência 
não como uma fatalidade ou casualidade, 
mas como um processo social que pode ser 
evitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados: Em 2019 houve 04 eventos "Mães do Alto" 
com mulheres em situação de risco ou que perderam seus 
filhos por causas de violência urbana (97 participantes); 1 
encontro “Mães de Luto e Luta” (rede nacional de 
articulação de mães que perderam os filhos por causa da 
violência) e 1 oficina para inclusão produtiva de mulheres 
do L4 – Parceria com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



JOVENS ATIVISTAS 
CONTRA VIOLÊNCIA 

 
 

 

O projeto busca estruturar uma política 
afirmativa para consolidar uma rede de suporte 

para emancipação e construção de autonomia de 

jovens que precisam de proteção social. Tem 
como público prioritário jovens em processo 

 
de participação social na cidade, 

desassistidos institucionalmente e com 

urgências em sua condição de vida. Essa 

estruturação constitui uma articulação 

 
entre poder público municipal, movimentos sociais e 

colaboradores autônomos para organização de 

um Plano de Atendimento de Emergência e 
incidência estrutural nas políticas sociais, para 

efetivação de seus direitos e de sua proteção 

enquanto sujeitos sociais. 
 
 

Resultados: Foram realizadas 7 reuniões técnicas entre 
sociedade civil organizada e governo; Foi elaborado 1 
banco de dados com oferta para jovens; foi elaborado um 
relatório técnico para apresentação aos gestores das 
políticas sociais; e foi elaborado um protótipo de aplicativo 
voltado para jovens e servidores, com agregado de 
informações e fluxos de atendimentos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados: Foram realizados três encontros com a comunidade, que 
culminaram num plano de atuação, trazendo prioridades e estratégias para 
diminuição da violência em âmbito local. Dentre essas estratégias, está a 
implementação de ações educativas no contexto das escolas com alto 
índice de registro de ocorrências e acompanhamento semestral dos 
registros de BI's (Boletins de Informação), além da instituição de um GT 
para discussão sobre Segurança e Educação, no âmbito do município. 

 
 

CURSO DE GESTORES 
Este Curso teve por objetivo articular esforços para redução de violências 
em territórios e estruturar o Plano local de Prevenção à Criminalidade sob a 
ótica de fatores de risco e proteção nas comunidades 


